Lebo všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Boží synovia.
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Zborový bulletin, 10. január 2021
1. nedeľa po Zjavení Krista Pána – Nedeľa misie
www.legionarska.sk • facebook.com/ecavlegionarska
0948 489 920 • 02 5557 1195
Milí bratia, milé sestry,
• v súvislosti so zhoršenou epidemiologickou situáciou oznamujeme, že Služby Božie a všetky ďalšie podujatia sú v Cirkevnom zbore ECAV Bratislava
Legionárska do odvolania zrušené, resp. budú konané „IBA“ online.
• Krsty, sobáše, pohreby je pri zachovaní protiepidemiologických opatrení
možné konať.
• Zvesť Božieho slova z Nového ev. kostola na Legionárskej Vám bude prinášaná formou online prenosov bez verejnosti cez YouTube kanál ECAV Legionárska: www.youtube.com/c/ECAVBALegionarska
• Prosíme, prihláste sa na odber a dajte o online prenosoch vedieť aj ďalším.
Radi Vám pomôžeme
• Kancelária farského úradu funguje – môžete nás kontaktovať e-mailom na legionarska.ba@gmail.com a telefonicky: 02 5557 1195 a 0948 489 920. Ak potrebujete
pomoc, prípadne viete o niekom, kto by potreboval pomoc s nákupom potravín,
doručením cirkevnej tlače, neváhajte kontaktovať kanceláriu farského úradu.
• Milí bratia, milé sestry, ak potrebujete odpovede na otázky, modlitbu, radu, nech
sa páči, píšte (e-mail), telefonujte. V čom Vám budeme (farári zboru) môcť a vedieť
pomôcť, sme Vám k dispozícii.
„Malé činy často platia viac, najmä ak musia byť opakované každodenne.“
(Christian de Chergé)

V prípade vybavovania pohrebnej rozlúčky naplánovanej v dňoch:
• 11. – 17. 1. kontaktujte zborového farára Ondreja Majlinga – tel.: 0908 989 220, e-mail:
ondrej.majling@gmail.com
• 18. – 24. 1. kontaktujte zborového farára Martina Šefranka – tel.: 0902 673 515, e-mail:
sefrankom@gmail.com;
Prenosy Služieb Božích a duchovných zamyslení
• 9. 1. 2021, sobota
– Televízia Trojka o 18.00 hod. – Služby Božie z Nového kostola (Ondrej Majling)
• 10. 1. 2021, 1. nedeľa po Zjavení – NEDEĽA MISIE
– Televízia Dvojka o 10.00 hod. – Služby Božie z Nového kostola (Ján Hroboň,
biskup ZD)
• 13. 1. 2021 (streda)
– Rádio Regina o 17.30 hod. – evanjelická rozhlasová pobožnosť (Ivan EĽko, generálny biskup)
• 17. 1. 2021, 2. nedeľa po Zjavení
– YouTube Legionárska: www.youtube.com/c/ECAVBALegionarska – online Služby Božie z Nového kostola (Martin Šefranko)
• 20. 1. 2021 (streda)
– Rádio Regina o 17.30 hod. – evanjelická rozhlasová pobožnosť (Ivan EĽko, generálny biskup)
• 24. 1. 2021, 3. nedeľa po Zjavení
– YouTube Legionárska – www.youtube.com/c/ECAVBALegionarska – online Služ
by Božie z Nového kostola (Ondrej Majling/Lenka Žuborová)
– Rádio Slovensko, 9.05 hod. – evanjelické Služby Božie zo Slovenskej Ľupče (Ján
Jakuš)
• 30. 1. 2021, (sobota)
– Televízia Trojka o 18.00 hod. – evanjelické Služby Božie z Matúškova v cirkevnom zbore Galanta (Miroslav Kerekréty)
• 31. 1. 2021, Posledná nedeľa po Zjavení
– Televízia Dvojka o 10.00 hod. – evanjelické Služby Božie z Matúškova v cirkevnom zbore Galanta (Ivan Eľko, generálny biskup ECAV)
Sledujte:
• Náš zborový web: www.legionarska.sk; Facebook www.facebook.com/ecavlegionarska/, na ktorom nájdete aktuálne oznamy a avíza na internetové vysielanie.
• Na: www.legionarska.sk/kazne si môžete prečítať kázne z nášho kostola.
• V sekcii Oznamy a novinky www.legionarska.sk/kto-sme/oznamy nájdete 55 textov
súvisiacich so základmi našej viery.
• Pozývame aj na facebookovú stránku ECAV: www.facebook.com/ecavsvami/ a na
YouTube kanál ECAV s vami; po zadaní: PSBECAV (skratka programu: Počúvajte Slovo Božie nájdete denné videozamyslenia s duchovnou piesňou).
Evanjelická Bratislava č. 4/2020
• Do vašej pozornosti dávame najnovšie číslo (4/2020) časopisu nášho zboru Evanjelická Bratislava. K dispozícii je Vám v kancelárii farského úradu na Legionárskej 4, alebo na www.legionarska.sk/download/filedownload_files/3-evanjelicka-bratislava/
22842-ev_ba_4_2020-web.pdf
•
Ako si jednoducho kúpiť ONLINE Evanjelický Posol spod Tatier?
• www.ecav.sk/aktuality/oznamy/ako-si-jednoducho-kupit-online-evanjelicky-posol-spod-tatier
• Info o ďalších ev. časopisoch: www.legionarska.sk/kto-sme/oznamy/1263-evanjelicka-tlac

Sledujte: www.evanjelici.sk „Veríme srdcom.“
• Pozývame Vás na novú stránku www.evanjelici.sk. Vznikla k nadchádzajúcemu 100. výročiu (1921) Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v 1. ČSR po rozpade Rakúsko-Uhorska.
Výročná správa Predsedníctva ECAV na Slovensku
• Do pozornosti Vám dávame Výročnú správa Predsedníctva Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku za rok 2019, prijatú Synodou ECAV, ktorá sa konala 10.
10. 2020 v Ružomberku. Správa je nielen bohatým informačným materiálom, ale prináša aj podnety k modlitbám za službu našich predstavených a za úlohy našej cirkvi.
(www.ecav.sk/aktuality/stanoviska-a-vyjadrenia/vyrocna-sprava-predsednictva-ecav)
Pokrstená: • Alexandra Záhorcová
Zosnulí:

• Mária Breštenská, rod. Šoucová, 96-ročná
• Július Vanovič, DrSc., 85-ročný

Ofery:

• Ofera zo Služieb Božích v Novom kostole dňa 20. 12. 2020 bola 530, 01 €.
• Ofera zo Služieb Božích v Lamači dňa 20. 12. 2020 bola 33, 20 €.
Ďakujeme.

Štatistické údaje Cirkevného zboru ECAV Bratislava Legionárska za rok 2020
(podľa stavu k 31. 12. 2020)
• 1. Pokrstení:
7 chlapcov, 9 dievčat, 1 dospelá; spolu 17 pokrstených, čo je
o 23 menej ako v r. 2019. (Vykonanie niekoľkých krstov pôvodne
plánovaných v r. 2020 sa napokon pre COVID-19 neuskutočnilo.
Rodiny sa rozhodli s krstom svojich detí počkať na zníženie epidemiologického rizika.)
• 2. Konfirmovaní: 8 chlapcov, 6 dievčat, 3 dospelí (2 muži, 1 žena); spolu 17 konfirmovaných, čo je o 2 menej ako v r. 2019.
• 3. Sobášení:
2 páry (v oboch prípadoch išlo o uzavretie manželstva); spolu 2
sobáše, čo je o 4 menej ako v r. 2019.
• 4. Pochovaní:
14 mužov, 29 žien; spolu 43 pochovaných, čo je o 6 cirkevných
pohrebov menej ako v r. 2019. Okrem uvedeného počtu bolo pochovaných aj 5 ľudí (2 muži a 3 ženy) z iných cirkevných zborov.
• 5. Počet členov cirkevného zboru:
•
K 31. 12. 2020 evidoval náš zbor 1643 členov, čo je o 4 menej
ako k 31. 12. 2019 (vtedy sme evidovali 1647 členov). V prípade
zmeny adresy Vás prosíme, aby ste aktuálnu adresu oznámili
kancelárii nášho farského úradu Legionárska 4. Ďakujeme.
• Ak nie ste členmi nášho zboru, no navštevujete v ňom podujatia, zúčastňujete sa
zborových aktivít, povzbudzujeme Vás, aby ste sa do cirkevného zboru prihlásili.
• Keď ste pokrstení v ECAV, stačí vyplnenie prihlášky: www.legionarska.sk/informacie/clenstvo-v-cirkevnom-zbore a jej podpísanie a odovzdanie na Ev. farskom
úrade Legionárska 4.
• Ak ste v ECAV pokrstení neboli, prosíme, konzultujte členstvo v zbore s niektorým z našich bratov farárov.
• Ak nemáte do zboru prihlásené svoje deti, manžela alebo manželku, aj pre nich
je príležitosť stať sa členmi nášho cirkevného zboru. ktorý ponúka duchovný
domov a podujatia pre všetky generácie.

Milodary a príhovorné modlitby
• Pri pohrebnej rozlúčke s drahou mamou, starou-, prastarou mamou a príbuznou Máriou Breštenskou s vďakou Pánu Bohu za jej lásku a starostlivosť a prosbou o potešenie
venuje pozostalá rodina cirkevnému zboru 200,- €.
• Rodičia a starí rodičia ďakujú Pánovi za vzácny dar nového života, ktorý im požehnal.
Prosia Ho, aby ich dcéru a vnučku Alexandru Záhorcovú po celý život požehnával,
ochraňoval pred všetkým zlým a viedol po cestách viery, lásky a nádeje. Pri tejto príležitosti obetujú rodičia 50,- € a starí rodičia 50,- €.
• Brat Miro s manželku Annou s láskou a úctou spomínajú na brata a švagra Dušana
Kováča pri jeho nedožitých 64. narodninách, vkladajú ho do Božích láskavých a milosrdných rúk. Zároveň ďakujú Pánu Bohu za Jeho pomoc, každodennú posilu a prosia
o zdravie, Božiu ochranu a požehnanie pre celú rodinu. Na opravu Nového kostola
venujú 200,- €.
Milé sestry a bratia zo zboru, chcel by som Vás informovať o stave Projektu č. 4 BEZBARIÉROVÝ PRÍSTUP DO KOSTOLA A ZBOROVEJ MIESTNOSTI. Ako môžete sledovať, v týchto
dňoch prebieha výstavba prístupovej rampy k bočnému vchodu do kostola. Nasledovať
bude prestavba travertínového schodišťa v najbližších týždňoch, ktoré tvorí najväčšiu položku v rozpočte projektu. Práce celkovo budú stáť 22 056 €, stav prostriedkov na projekte
je aktuálne 11 008 €. Rád by som preto poručil tento investičný zámer do Vašej pozornosti
a štedrosti. Variabilný symbol Projektu č. 4 je 1601171204. Prispieť môžýete aj prostredníctvom QR kódu na tejto strane úplne dole. Srďečná vďaka všetkým, za Vaše príspevky,
budeme vďační za každý ďalší. V mene presbyterstva, Martin Dziak
Ďakujeme, že na službu cirkvi pamätáte v modlitbách i finančnou podporou.

JEDNODUCHÝ A RÝCHLY SPÔSOB, AKO PRISPIEŤ DO OFERY AJ
BEZ HOTOVOSTI:
1. NASKENUJ QR KÓD POMOCOU APLIKÁCIE TVOJEJ BANKY
2. UPRAV SUMU, KTOROU CHCEŠ PRISPIEŤ
3. DO SPRÁVY PRE PRIJÍMATEĽA MÔŽEŠ NAPÍSAŤ KONKRÉTNY
CIEĽ, KAM CHCEŠ OFERU VENOVAŤ (NIE JE POVINNÉ)
QR kód je prednastavený na výšku ofery 5,- €.
Minimálna výška ofery nie je stanovená. ĎAKUJEME.
JEDNODUCHÝ A RÝCHLY SPÔSOB, AKO PRISPIEŤ NA PROJEKT Č. 4
– BEZBARIÉROVÝ PRÍSTUP DO KOSTOLA A ZBOROVEJ MIESTNOSTI:
1. NASKENUJ QR KÓD POMOCOU APLIKÁCIE TVOJEJ BANKY
2. UPRAV SUMU, KTOROU CHCEŠ PRISPIEŤ
3. VARIABILNÝ, ŠPECIFICKÝ AJ KONŠTANTNÝ SYMBOL BUDÚ
AUTOMATICKY VYPÍSANÉ A NIČ VIAC SA VPISOVAŤ NEMUSÍ
QR kód je prednastavený na výšku milodaru 20,- €.
Minimálna výška milodaru nie je stanovená. ĎAKUJEME.

Pred novým, neznámym časom
Drahí bratia a sestry, milé cirkevné zbory, zvláštny a nečakane dramatický rok 2020 nedávno prešiel do minulosti a do spomienok. Okrem toho, čo sme prežívali osobne, v rodinách, zamestnaniach a priateľstvách, sme jeden veľký spoločný príbeh prežívali aj ako
cirkev. Aký bol teda rok 2020 pre Evanjelickú cirkev augsburského vyznania na Slovensku?
Spomeňme si aspoň na to najdôležitejšie. A pozrime sa tiež s dôverou viery dopredu.
Stroskotanie plánovania
Predovšetkým: v roku 2020 kvôli koronakríze stroskotávalo akékoľvek naše plánovanie. Viac bolo toho, čo sme museli z plánov vypustiť ako toho, čo sa podarilo uskutočniť.
Aj tak sme za ten rok vďační.
Bol to predovšetkým Rok evanjelického školstva. Uskutočnila sa však iba štvrtina špeciálnych podujatí, ktoré boli plánované. Za mnohé vykonané voľby spomeňme slávnostné uvedenie Petra Mihoča do úradu dištriktuálneho biskupa a Renáty Vinczeovej do
úradu dištriktuálnej dozorkyne. Z veľkých evanjelických osobností, ktoré sme si zvlášť
pripomenuli, to boli hlavne Andrej Sládkovič, Milan R. Štefánik a Ján A. Komenský. Z významných udalostí to bolo predovšetkým 410. výročie Žilinskej synody, 490. výročie
prednesenia Augsburského vyznania (Bardejov), 500. výročie zverejnenia Lutherových
téz proti odpustkom na území Slovenska (Ľubica) a 110. výročie založenia časopisu Evanjelický posol spod Tatier. Množstvo našich pracovných výborov a orgánov pracovalo
online. Doslova v hodine dvanástej sa však naživo uskutočnila v Ružomberku synoda.
Okrem iného schválila dôležitý zákon o financovaní cirkvi, ktorý má pomôcť našej cirkvi
dosiahnuť väčšiu ekonomickú sebestačnosť a zvýšiť mzdy duchovným. Konsolidované
bolo vydavateľstvo Tranoscius. Letný mládežnícky festival SEMfest sa konal online.
Tmy a svetielká koronačasu
Rok 2020 nabúral pýchu a sebavedomie digitálneho veku. Ukázal, že v našom svete sa
môžu udiať predtým nepredstaviteľné veci. Že sme veľmi zraniteľní. Áno, mnohých ľudí
vystavil ťažkým stresom, zložitým situáciám a zruinoval ich zdravotne či finančne. Korona
sa prelínala s politikou a zaznamenali sme jej spochybňovanie, búrenie sa a občiansku
nespokojnosť. Mnohí žiaľ prišli o svojich drahých. Mnohých však ten rok priviedol k pokore a životnému reštartu. Napríklad k online vysielaniam pritiahol mnoho ľudí z okraja
cirkvi i priamo sekulárnych ľudí. Ukázal, že jestvuje obrovská skupina duchovných, ktorí dokážu v krízovom režime poskytovať alternatívny model pastorálneho zaopatrenia
svojim cirkevníkom. Radovým členom cirkvi pripomenul, aké je dôležité, aby mali aj svoj
vlastný osobný duchovný život, vo všetkých jeho rozmeroch a prejavoch. Oživil v našej
cirkvi v minulosti veľmi silnú tradíciu rodinných pobožností, stretaní sa malých spoločenstiev, tiež osobného modlitebného života a štúdia Písma. Ukázal mnoho hrdinov slúžiacej
lásky, ktorí počas prvej i druhej vlny urobili množstvo ušľachtilých, pomáhajúcich činov.
V istom zmysle tento všetko spomaľujúci rok mnohých členov cirkvi prebudil a zrýchlil.
Aj v korone veríme v cirkev
Rok 2020 nám vzal množstvo tradičných i nových podujatí, ktoré sa pripravujú na
úrovni našich zborov, seniorátov, dištriktov a generálnej cirkvi. Život nás rozmaznával
a servíroval nám ich ako samozrejmosť. Stále bolo žiadané viac, modernejšie, perfektnejšie. Keď sme podujatia stratili, uvedomili sme si aké to bolo úžasné, keď sme sa mohli
slobodne stretať, zdieľať sa, vzájomne sa povzbudzovať, budovať, rásť.
Neboli to však iba samotné podujatia, o ktoré sme prišli. Boli sme ochudobnení o niečo podstatnejšie – o cirkev ako spoločenstvo. Vyznávame, že „veríme v cirkev“. K životu
viery cirkev neoddeliteľne patrí. V uplynulom období sa dalo počuť a čítať veľa inšpiratívnych a duchaplných úvah o tom, ako koronakríza postavila kresťanov pred nové

výzvy a dala im pochopiť kontúry toho nového, čo sa pred nimi otvára. Medzi iným aj
toho, že kresťan budúcnosti bude menej naviazaný na inštitúciu cirkvi a viac sústredený
na osobnú vieru, dokazovanú toleranciou, otvorenosťou a prežívaním nenáboženskej
podoby viery, ktorá má výraz v angažovanom občianstve či charite. Žiadne uvažovanie
o koronakríze sa bez takýchto a podobných myšlienok nezaobíde. Na kritickom premýšľaní o nich nemusí byť nič zlé. Problematickými sa môžu stať vtedy, keď ich dôrazy
prekročia rámec daný nie náhodným, ale programovým kresťanským vyznaním, že „veríme v cirkev“. Odchýlka stotiny milimetra dnes, znamená v dlhšom časovom horizonte
fatálne vybočenie. Dajme na to pozor! Ak z dnešných úvah o zajtrajšej podobe života
kresťana vynecháme cirkev – hoc i ako ťažkopádnu inštitúciu, ak vynecháme väzbu na
jej spoločenstvo, prežívanie viery v ňom a uctievanie Krista v ňom, ak pripustíme postmoderný individualistický koncept „viera áno, cirkev nie“, potom síce nenápadne, ale
jednako zásadne vybočujeme z rámca kresťanskej pravovernosti. A tu už musíme vážne
spozornieť. Tu sa končí akákoľvek duchaplnosť a vizionárstvo. Stále „Veríme v cirkev“.
Napriek tomu, že korona rozhádzala rady jej spoločenstva. Veríme v ňu presne tak, ako
veríme v Otca, Syna a Ducha Svätého. Z iného konca povedané: za online režim v čase
koronakrízy sme vďační. Ale online cirkev berieme iba ako provizórium. Radi by sme ho
prežili a vrátili sa k tomu pravému – k fyzickému životu našich spoločenstiev.
Sčítanie – stovka – festival – tridsiatka
A čo náš novorodenec, rok 2021? Hneď z jeho kraja nás čaká sčítanie obyvateľstva. Je
dôležité z hľadiska vyznávačského priznania sa k evanjelickej viere a k vlastnej cirkvi. Ale
tiež z hľadiska dosiahnutia lepšej pozície cirkvi pre čerpanie finančnej podpory od štátu
v nasledujúcich rokoch. Bratia a sestry, tu bude treba dať úplne bokom akékoľvek výhrady voči osobám, názorom, tendenciám. Zmobilizovať sa k priznaniu sa čo najviacerých
k vlastnej cirkvi. Ak pri sčítaní prevážia naše vzdorovité pózy či naschvály, ublížime iba
sebe, nikomu inému. Prosíme, pamätajme na to!
Rok 2021 bude jubilejným rokom 100. výročia existencie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania mimo rámca Uhorska, v Československu a v ďalších po ňom nasledujúcich štátoch. Tejto téme sa určite bude venovať Evanjelický posol, sprievodné tematické
podujatia, ale predovšetkým Evanjelický festival, ktorý by mal byť v Kežmarku 1. - 4. júla.
Ak pandemická situácia dovolí, Kežmarok by mal privítať širokú rodinu evanjelikov, ale
tiež ekumenickej verejnosti, či iných hostí od detí, cez mládež zúčastnenú na paralelnom
SEMfeste, mladé rodiny, dospelých, až po seniorov, z domova i zo zahraničia.
Krásne 30. výročie svojho historického znovuobnovenia si pripomenie dnes už druhý
najväčší neštátny poskytovateľ sociálnych služieb na Slovensku - Evanjelická diakonia.
Budeme tiež sledovať, aké výsledky a veríme i dobré ovocie prinesie zákon o financovaní
cirkvi v prvom roku jeho fungovania. Dúfajme, že postupne budú môcť začať pravidelne
žiť a slúžiť naše spoločenstvá na všetkých úrovniach života cirkvi, diakonické zariadenia
a cirkevné školy.
Pozývame vás k neustávajúcim modlitbám za ochranu zdravia ľudí, za múdrosť verejných autorít, za pokoj, vzchopenie sa a prosperitu našej drahej vlasti. Povzbudzujeme
vás k povedomému a aktívnemu evanjelickému životu. „Vy ste soľ zeme. Vy ste svetlo
sveta.“ (Matúš 5, 13 – 14).
Tešíme sa, že sme spolu s vami súčasťou našej drahej cirkvi. Je vám i nám tak vzácna!
Bratsky vás pozdravujeme a vyprosujeme „milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca,
a od Pána Ježiša Krista!“ (Filem 3).
Ivan Eľko, generálny biskup ECAV

Ján Brozman, generálny dozorca ECAV

